       ชนินทร์ ... เล่าเรื่อง
                            ชุติกร... เรียบเรียง

สวัสดี คุณหมอ ผู้ปกครอง
เพื่ อนๆ สมาชิกทุกท่านคะ

		คอลัมน์จากเพือ่ นถึงเพือ่ นฉบับนีเ้ ป็นฉบับที่ 2 ของปี 2562
แล้วเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ พี่ๆ เพื่อนๆ ดูแล
ตัวเองเรื่องอาหารการกินและดื่มน�้ำที่สะอาดกันด้วยนะคะ เพราะ
กลุ่มผู้ป่วยอย่างพวกเรามักจะป่วยและเสียชีวิตกับการติดเชื้อใน
กระแสเลือดกันเป็นส่วนใหญ่ เดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่ครบรอบ
การจัดงานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่
29 และงานวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 17 ซึ่งในปีนี้ โรงพยาบาล
รามาธิบได้รับมอบธงเป็นเจ้าภาพ ในการจัดงานต่อจากโรงพยา
บาลจุฬาลงกรณ์ ในปีที่แล้ว และในวันนี้หลายๆ ท่านคงได้รับ
จุลสารเล่มนี้ที่แจกในงานอยู่ในมือของท่านแล้วด้วยก็ได้
		 ฉบับนีผ้ เู้ ขียนจะเล่าถึงเรือ่ งงานภารกิจส�ำคัญและกิจกรรม
ต่างๆ ที่ผ่านมาที่ตัวแทนผู้ป่วยธาลัสซีเมียและผู้เขียนเองได้ท�ำ
ร่วมกับมูลนิธิธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ที่
ผ่านมา
		 เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารภูมิสิริ
มังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตัวแทนมูลนิธิโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ได้น�ำแจกันดอกไม้ถวายหน้า
พระรูปพร้อมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ขอให้ทรงหายจากพระอาการ
ประชวรโดยเร็ว ในการนี้น�ำโดย คุณสายพิณ พหลโยธิน ประธาน
ชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย รศ. นพ.ธันชัย
สุระ, ผศ. พญ.ปราณี สุจริตจันทร์, พญ.อรุโณทัย มีแก้วกุญชร
พร้ อ มด้ ว ยตั ว แทนผู ้ ป ่ ว ยจากชมรมธาลั ส ซี เ มี ย โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
		 และอีก 1 กิจกรรมในวันแห่งความรักนั่นก็คือวัน “วาเลน
ไทน์” ให้ความรักแก่กัน The Power of Love โดยสมาชิกชม
รมธาลัสซีเมียโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรมขอบคุณผู้
มาบริจาคโลหิต โดยใช้วันวาเลนไทน์ซึ่งเป็นการแสดงออกถึง
ความรัก ความห่วงใย ความมีนำ�้ ใจให้กบั เพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน โดย
การมอบดอกกุหลาบและแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย
เพื่อเป็นการขอบคุณและแสดงพลังความรักจากใจจริงของพวก
เรา .. We just to say Thank you for saving our life
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		 ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักๆ ของชมรมธาลัสซีเมีย โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ที่ท�ำกันเป็นประจ�ำทุกปีก็ว่าได้ เป็นกิจกรรมที่ผู้ป่วย
ไปขอบคุณผู้ที่มาบริจาคโลหิต ขอบคุณผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ในวันแห่ง
ความรัก และให้ผู้ที่มาบริจาคโลหิต ได้รู้ว่าอย่างน้อยโลหิตทีพ่ วก
ท่านบริจาคมา สามารถช่วยกลุม่ ผูป้ ว่ ยอย่างพวกเราให้ได้มี ชีวิต
ที่สดใส มีชีวิตที่มีความสุข สามารถใช้เรียนได้ ท�ำงานได้ ดูแล
ครอบครัวได้ และท�ำให้ไม่เป็นภาระของสังคมใช้ชวี ติ ได้อย่างปกติ
จากการให้ของผูใ้ ห้ทยี่ งิ่ ใหญ่ของพวกเรา ท�ำให้พวกเราอยูก่ บั โรค
นี้ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากมาย
		 ถึงตรงนี้ผู้เขียนอยากเชิญชวนเพื่อนๆ เครือข่ายจากทุกๆ
โรงพยาบาลสามารถมาร่วมท�ำกิจกรรมดีๆ แบบนีก้ บั ชมรมธาลัส
ซีเมีย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เลย โดยขอแจ้งความประสงค์
มาก่อนล่วงหน้า พวกเรามาร่วมท�ำกิจกรรมดีๆ ที่เป็นประโยชน์
กับสังคมร่วมกัน โดยติดตามข่าวสาร และกิจกรรมของชมรมธาลัส
ซีเมีย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ที่หน้าเพจ fb.https://www.
facebook.com/thalassemia.chula/ หรือ พิมพ์ที่ช่องค้นหาว่า
ชมรมธาลัสซีเมียโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
		 สุดท้ายนีผ้ เู้ ขียนฝากรูปมาให้เพือ่ นๆ ได้ดปู ระกอบการเล่า
ครัง้ นีด้ ว้ ย ขอให้เพือ่ นๆ ทุกคนดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ อย่าลืม
ทีจ่ ะรักตัวเอง และแบ่งปันความรักให้คนในครอบครัวกันด้วยนะคะ
อย่าเป็นฝ่ายที่จะรับความรักเพียงฝ่ายเดียว ขอให้มีความสุข
สุขภาพแข็งแรง สมความปรารถนากันทั้งปีเลยนะ…
ขอแสดงความนับถือ
ชุติกร พูลทรัพย์
เขียนเรื่องราวมาแลกเปลี่ยน หรืออยากเล่าเรื่องของท่านได้ ส่งมาที่
champou.71@gmail.com
จุลสารออกทุกๆ 4 เดือน พบกับบทความ “จากเพื่อนถึงเพื่อน”
ได้ฉบับต่อไปเดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 หากเพื่อนๆ จะส่ง
เรื่องราวมาเล่ากันกรุณาส่งมาภายในเดือนสิงหาคม 2562 นะคะ

“วาเลนไทน์”

ให้ความรักแก่กัน The Power of Love

โดย..สมาชิกชมรมโรคธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรมขอบคุณผู้มาบริจาคโลหิต
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
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สวัสดีครับ ผมชื่อ นายชนินทร์ มาลัยวงศ์ อายุ 46 ย่างเข้า 47 ปี ครับ ตอนนีน
้ อน
อยู่โรงพยาบาลนครปฐม และ ถูกตัดขาข้างขวาออกจนถึงระดับเข่า เนื่องจากผมขับรถ
มอเตอร์ไซต์ลม
้ เป็นแผลทีข่ าขวาแล้วมีการติดเชือ้ ตอนนีผ
้ มมีเวลา จึงขอเล่าประวัตขิ องผม
ให้ผู้อ่านได้รับทราบกันครับ

		 ผมเริ่มมีอาการของโรคธาลัสซีเมีย เมือ่ อายุได้ 6 เดือน
มารักษาตัวที่โรงพยาบาลเด็ก และถูกส่งต่อมารักษาทีโ่ รงพยาบาล
ศิรริ าชคุณหมอคนแรกคือ แพทย์หญิง คุณหญิง สุดสาคร ตูจ้ นิ ดา
จากนัน้ ก็มคี ณุ หมออีกหลายคนทีม่ ารักษาผม เช่น คุณหมอวินยั
คุณหมอจุฬารัตน์ คุณหมอวรวรรณ และคุณหมออีก 2 - 3 คน ที่
ผมจ�ำชื่อไม่ได้แล้วเนื่องจากเวลาผ่านมานานมากกว่า 40 ปีแล้ว
ระหว่างทีผ่ มรักษาอยูท่ ตี่ กึ กุมารฯ โรงพยาบาลศิรริ าช ผมจ�ำได้วา่
เป็นตึกทีผ่ มชอบมาก เนือ่ งจากเป็นตึกทีม่ กี ลิน่ หอมทีส่ ดุ จนทุกวัน
นี้ผมก็ยังคงจ�ำกลิ่นนั้นได้ดี ถ้าไม่สบายจนต้องนอนโรงพยาบาล
เราที่เป็นคนไข้เด็กๆ จะดีใจมาก คุณพยาบาลจะพาไปเอานมมา
ดื่มกันซึ่งอร่อยมาก แต่ไม่ใช่ว่าจะได้ดื่มทุกคนนะ
		ผมรักษาอยู่ที่ตึกกุมารฯ จนถึงอายุ 15 ปี คุณหมอ
จุฬารัตน์ ก็บอกข่าวร้ายกับผมว่า ผมโตเกินไปที่จะรักษาต่อที่ตึก
กุมารฯ จ�ำเป็นต้องย้ายไปรับการรักษาต่อที่ตึกอานันทราช และ
วันนั้นเองที่ท�ำให้ผมได้พบ อาจารย์สุทัศน์ เป็นครั้งแรกมาจนถึง
ทุกวันนี้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นานมาก ผมเริ่มรักษาได้อยู่ 2-3 ครั้ง
อาจารย์สุทัศน์ก็บอกผมว่า ม้ามผมโตมาก จ�ำเป็นต้องตัดออก
เนื่องจากระยะหลังๆ ต้องเติมเลือดบ่อยมาก ผมได้ตัดม้ามไป
เมื่ออายุได้ 15 ปี จากเด็กตัวเล็กพอตัดม้ามร่างกายผมก็โตขึ้น
ผมรักษาอยู่ที่ตึกอานันทราชเรื่อยมา จนกระทั่งวันหนึ่งตึกถูกปิด
เพือ่ ปรับปรุงใหม่ ผมได้ไปรักษาต่อทีต่ กึ ผูป้ ว่ ยนอก ชัน้ 6 ผมรักษา
อยูท่ นี่ นั่ พักหนึง่ แล้วผมก็ได้ยา้ ยไปอาศัยอยูท่ เี่ ชียงใหม่ ประมาณ
1 ปี แล้วลุงของผมก็มาบอกว่าจะพาไปอยู่ภูเก็ต แต่ที่ไหนได้
กลายเป็นว่าผมต้องไปอยู่ที่เกาะสมุย ผมยังคงไปตามนัดหมอ
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เพื่อรักษาตัว แต่จากนัด 1 เดือนกลายเป็น 2 เดือน และสุดท้าย
คือทุก 6 เดือน นานมากจนบางครั้งลืมไปตามนัดก็มี
		 พอผมไปอยู่ที่สมุยใหม่ๆ ว่ายน�้ำก็ไม่เป็น ขี่จักรยานหรือ
ขับรถก็ไม่เป็นสักอย่าง ทุกสิ่งเริ่มจากที่นี่ เห็นเพื่อนๆ ไปเล่น
น�ำ้ ทะเล ว่ายน�ำ้ ด�ำน�ำ้ ดูปลา ท�ำให้ผมเริม่ อยากหัดว่ายน�ำ้ พยายาม
จนเป็น ซื้อหน้ากาก ท่อหายใจ ไปว่ายดูปลากับเพื่อนจนได้
ในที่สุด แต่พอว่ายน�้ำได้สักพักก็เริ่มเบื่อ เห็นเพื่อนๆ ทุกคนมี
จักรยาน ผมก็ขี่ไม่เป็น เพื่อนๆ ก็ช่วยหัดให้ผม โดยเริ่มจากช่วย
จับจักรยานให้ก่อน จนวันหนึ่งเพื่อนก็ช่วยจับจักรยานให้เหมือน
เดิม ท�ำให้ผมขีพ่ อได้แล้วพวกเพือ่ นๆ ก็แอบปล่อยมือจากจักรยาน
ตัง้ แต่เมือ่ ไหร่ไม่รู้ รูต้ วั อีกทีกเ็ กือบขีจ่ กั รยานลงกระทะกล้วยทอด
		 ตั้งแต่วันนั้นผมขี่เป็นเลยแต่ความสนุกไม่ได้หยุดแค่ที่
รถจักรยาน จากขี่จักรยานแล้วมันก็ต้องต่อด้วยรถเครื่อง (ที่นั่น
เขาเรียกรถมอเตอร์ ไซค์กันอย่างนั้น) เพื่อนๆ ที่น่ารักของผม
แต่ละคนไม่มีบอกว่าอย่าเลย อันตราย มีแต่บอกว่า มาสิเริ่มต้น
หัดกันวันไหนดี ด้วยผมขีจ่ กั รยานอยูท่ กุ วัน พอเริม่ ขีม่ อเตอร์ไซค์
ก็เลยไม่ยาก หัดหมด ไม่วา่ จะเป็นมอเตอร์ไซค์วบิ าก มอเตอร์ไซค์
ผูห้ ญิง เวลาผ่านไปหลายปี ลุงผมเริ่มท�ำบังกะโล (ลุงคนเดิมที่
หลอกผมว่าจะพามาที่ภูเก็ต) คราวนี้เริ่มมีรถยนต์ เป็นรถจี๊ป
ทหาร 3 เกียร์ ผมก็อยากลองขับ พี่สาวให้น�้ำมันผม วันละ 5 ลิตร
เพื่อให้ไปหัดขับรถ คิดเอาครับว่าจะมันส์แค่ไหน ผมเริ่มหัดขับ
รถทหารในสวนมะพร้าวก่อน พอเริ่มเป็นก็ได้ขับรถตู้พาแขก
เที่ยวรอบเกาะ
		

		 ต่อมามีโรงเรียนสอนด�ำน�้ำ มาขอเช่าสระว่ายน�้ำของ
บังกะโล เพื่อสอนด�ำน�้ำ ทางบังกะโลตกลง จนตอนนี้ที่บังกะโลก็
ยังมีคนมาเรียนด�ำน�ำ้ อยู่ ผมก็ไปดูเขาเรียนด�ำน�ำ้ ทุกวันจนพีช่ าย
ทนไม่ไหวเลยสอนการด�ำน�้ำขั้นพื้นฐานให้ เมื่อด�ำน�้ำเป็นแล้วก็
อยากเรียนขั้นสูงเพิ่ม จังหวะที่ผมได้กลับมาอยู่ที่กรุงเทพฯ และ
ผมยังได้ท�ำงานเกี่ยวกับการด�ำน�้ำเหมือนเดิม พวกครูสอนด�ำน�้ำ
ก็เลยสอนให้ฟรีจนถึงขั้นช่วยชีวิต ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดส�ำหรับผม
ตอนหลังผมเลิกด�ำน�ำ้ มา ช่วยพีช่ ายขับรถส่งของ แต่กเ็ กิดอาการ
ชาที่ขา รู้สึกไม่มีแรงเดิน เคยเป็นครั้งแรกตอนที่อยู่เกาะสมุย
ช่วงนั้นผมมีแฟน วิธีรักษาเริ่มแรก ใช้การฉายแสงประมาณ 10
ครั้ง เป็นเวลา 2 - 3 เดือน อาการก็หายไป แต่พอผ่านไปสัก 2 ปี
อาการก็กลับมาอีก แต่คราวนี้พอฉายแสงแล้วอาการก็ยังเป็น
เหมือนเดิม ไม่หาย จนครั้งสุดท้ายอาจารย์บอกไม่ต้องฉายแสง
แล้ว ให้กินยาแคปซูล (ไฮดรอกซียูเรีย) แทนจนถึงทุกวันนี้ ผม
ไม่รู้และไม่แน่ใจว่าว่าเป็นเพราะเรามีแฟนหรือเปล่า จึงท�ำให้
หลังเสีย ผมคิดมาตลอดเวลาแต่ไม่กล้าพูดให้ใครฟังเพราะอาย
แต่ผมสังเกต ตอนที่ผมไม่มีแฟน ผมจะแข็งแรงดี แต่พอเริ่ม
มีแฟนอาการผมก็แย่ลง ผมแค่คิดนะ จริงหรือเปล่าไม่ทราบ
		
		 ใช้ชีวิตให้สนุกนะทุกคน ชีวิตของเราอยากท�ำอะไรท�ำ
ถ้าเราคิดว่าสามารถท�ำได้ จะได้ไม่ต้องเสียใจในภายหลัง
ชนินทร์ มาลัยวงศ์
ตุลาคม 2561

หมายเหตุ


ชนินทร์ มาลัยวงศ์ เป็นผูป้ ว่ ย
ธาลัสซีเมีย ชนิด เบตาธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี
ปัจจุบันรักษาอยู่ที่ คลินิกโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
โรงพยาบาลนครปฐม มีระดับฮีโมโกลบินอยู่ระหว่าง
7 - 8 ก./ดล. ผู้ป่วยได้รับเลือดเป็นครั้งคราวและ
มีระดับซีรั่มเฟอร์ ไรตินล่าสุดประมาณ 1,500 ng/ml



ชนินทร์ เพิ่งถูกตัดขาขวาจนถึงระดับข้อเข่า เนื่อง
จากประสบอุบัติเหตุขับรถจักรยานยนต์ล้ม แล้วมี
กระดูกขาขวาหัก ร่วมกับภาวะติดเชื้อบริเวณกระดูก
ขาขวา

ภายหลังผ่าตัด
 ชนินทร์ ให้ความร่วมมือกับแพทย์เป็นอย่างดีในการ
ท�ำกายภาพบ�ำบัด จนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ระดับหนึ่ง เขา ยังคงมีความฝันที่จะใช้ชีวิตในแบบที่
ต้องการต่อไป


เป็นตัวอย่างของผูป้ ว่ ยทีด่ ี ในการไม่ให้โรคธาลัสซีเมีย
เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพใน
ด้านต่างๆ อาการปวดหลัง และ ขาชา เกิดจากก้อน
ของเซลล์สร้างเม็ดเลือดมากดทับไขกระดูก ซึง่ เป็น
ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
พ.ค. ส.ค. 62
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